
OWIADCZENIE MAJTKOWE
radnego gminy

..Mmi ,dnia.O.:m..l?^.
(miejscowo)

Uwaga:

1. Osoba skadajca owiadczenie obowizana jest do zgodnego z prawd, starannego

i zupenego wypenienia Icadej z rubryc.

2. Jeeli poszczególne rubrylci nie znajduj w Iconl^retnym przypadl<:u zastosowania, naley
wpisa ^^nie dotvczv^\

3. Osoba skadajca owiadczenie obowizana jest okreli przynaleno poszczególnych

skadników majtkowycli, dochodów i zobowiza do majtku odrbnego i majtku
objtego maesk wspólnoci majtkow.

4. Owiadczenie o stanie majtkowym dotyczy majtku w kraju i za granic.

5. Owiadczenie o stanie majtkowym obejmuje równie wierzytelnoci pienine.
6. W czci A owiadczenia zawarte s informacje jawne, w czci B za informacje

niejawne dotyczce adresu zamieszkania skadajcego owiadczenie oraz miejsca

pooenia nieruchomoci.

CZ A

Ja, niej podpisany(a), .

. (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) M.:AL..Ahk.:'L.. w t:).I..6..yA.\;: „

x.e.^.e.O).te j;jM.Ot>.ic <jm.i\iAz.:\s).hh. i....'o.^aotA....f?.o.o^.v/.wauA-"-

fA.o.<;iA^..^....w.i..:.t?.?;Muw.cv>./v..>. :r:.NA.u.cZvyii.tA.t:.U: ,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z

2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr

153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy owiadczam, e posiadam

wchodzce w skad maeskiej wspólnoci majtkowej lub stanowice mój majtek odrbny:

.
I.

Zasoby pienine: ..

- rodki pienine zgromadzone w walucie polskiej:

DOIHL^s^
rodki pienine zgromadzone w walucie obc^:

!bi .\ .fe . ..D.s^H.^!^. .1 .

.

papiery wartociowe:

na kwot: hl.LV: DOl.H.Cr.jky^.



1. Dom o powierzchni: ..Ab..3.....m^ o wartoci:.... COO l-^
tytu prawny: Uff..A.^.]Nl.O. .<1:.

2. Mieszlcanie o powierzchni: o wartoci:
tytu prawny: hil.S

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .bi.\.......UQl\lWkY.
, powierzchnia:

o wartoci:

rodzaj zabudowy:

tytu prawny:

Z tego tytuu osignem(am) w roku ubiegym przychód i dochód w wysokoci:

4. Inne nieruchomoci: _
powierzchnia: )ti^.m^.t.\l b.Q.^.€.Q.O0..\..C^V

6

o wartoci: r.ZlD'.'.ZO.QQ.".X

.^...,...1

tytu prawny: V^X.B.!?.!>i..0..^...

III.

1
.
Posiadam udziay w spókach handlowych z udziaem gminnych osób prawnych lub

przedsibiorców, w których uczestnicz takie osoby - naley poda liczb i emitenta
udziaów:

t^J.k .\).OXH..Ck^

udziay te stanowi pakiet wikszy ni 10% udziaów w spóce: .^\iiSS.X.X2.

Z tego tytuu osignem(am) w roku ubiegym dochód w wysokoci :....UiS.....t).C>T.Siy

2. Posiadam udziay w innych spókach handlowych - naley poda liczb i emitenta udziaów:

Z tego tytuu osignem(am) w roku ubiegym dochód w wysokoci:
.^.v.k

IV.

1
.
Posiadam akcje w spókach handlowych z udziaem gminnych osób prawnych lub

przedsibiorców, w których uczestnicz takie osoby - naley poda liczb i emitenta akcji:

akcje te stanowi pakiet wikszy ni 10% akcji w spóce: R\.t: .Si\w[VlcL^^

Z tego tytuu osignem(am) w roku ubiegym dochód w wysokoci: ....Q.\.C....Of.'ii.C&



2. Posiadam akcje w innych spókach handlowych - naley poda liczb i emitenta akcji:

z tego tytuhi osignem(am) w roku ubiegym dochód w wysokoci:

V.

Nabyem(am) (naby mój maonek, z wyczeniem mienia przynalenego do jego majtku
odrbnego) od Skarbu Pastwa, innej pastwowej osoby prawnej, jednostek samorzdu
terytorialnego, ich zwizków lub od komunalnej osoby prawnej nastpujce mienie, które

podlegao zbyciu w drodze przetargu - naley poda opis mienia i dat nabycia, od kogo:

VI.

1. Prowadz dziaalno gospodarcz (naley poda form prawn
i przedmiot dziaalnoci):

...\^A^....D:OXA.LlM
- osobicie

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytuu osignem(am) w roku ubiegym przychód i dochód w wysokoci:

2. Zarzdzam dziaalnoci gospodarcz lub jestem przedstawicielem penomocnikiem takiej

dziaalnoci (naley poda form prawn i przedmiot dziaalnoci):

osobicie

- wspólnie z innymi osobami

z tego tytuu osignem(am) w roku ubiegym dochód w wysokoci:

VIL _ .

,

W spókach handlowych (nazwa, siedziba spóki): ...\^.Lfe...^..!:5Ah!..^^^

!y.kL.......S.^'^..Vl.H

- jestem czonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .... ...^A.e.....!S^>SS.a3

Z tego tytuu osignem(am) w roku ubiegym dochód w wysokoci:



VIII.

Inne dochody osigane z tytuu zatrudnienia lub innej dziaalnoci zarobkowej lub zaj, z
podaniem kwot uzyskiwanychi z kdegojytuu-

...A.l^!M£...i)Lu!^4t^....r..J.b^^^

Ul^llMAN)..luUtó:?i....WlMM:?.....:;.ifc^^^ '

IX.

Skadniki mienia ruciomego o wartoci powyej 10,000 zotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych naley poda mark, model i rok produkcji):

X.

Zobowizania pienine o wartoci powyej 10.000 zotych, w tym zacignite kredyty i

poyczki oraz warunki, najakich zostay udzielone (wobec kogo, w zwizku z jakim zdarzeniem,

w jakiej wysokoci):

.\^:.vB.....-.....A.o...aot^...z±.

s2:::::siMs:::^;:::::i:::sss:;os::s:



CZSC B

Adres zamiei

Miejsce pooenia nieruchomoci wymienionych w punkcie II czci A (adres):

1. ...I

2.

Powysze owiadczenie skadam wiadomy(a), i na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoci.

(miejscowo, data)

£, LKJ..ru,x

(podpis)


